
 

 
 
Een eerste update voor jullie als financiële supporters van ons crowdfunding project “Boeren 
op Gods akker” in Fântânele, Roemenië. Nogmaals onze hartelijke dank voor jullie hulp! Het 
was enorm motiverend om te merken dat niet alleen wij zelf maar veel meer mensen 
enthousiast zijn over ons project.  
 
Op dit moment hebben we een totaalbedrag van €89.320 binnen gekregen, €83.300 aan 
leningen en €6.020 aan giften. Dat betekent dat we nu 74% van het totaal benodigde bedrag 
bij elkaar hebben. Daar zijn we enorm dankbaar voor! We moesten voor het einde van 2017 
in ieder geval €72.000  hebben om de grond te kunnen betalen en dat is ruimschoots gelukt.  
Het resterende bedrag is nog steeds nodig maar heeft iets minder haast omdat we pas in het 
voorjaar met de bouw van de kaasmakerij gaan beginnen. Met wat extra PR hopen we eind 
maart het totaal bedrag bij elkaar te hebben. Jullie hulp kunnen we daar goed bij gebruiken. 
Het delen van onze website, projectplan, of promotiefilmpje via mail of facebook wordt erg 
op prijs gesteld en helpt ons om meer mensen te bereiken. 
 
Naast het dagelijkse werk op de boerderij en een klein bouwproject voor extra plekken voor 
onze kalfjes zijn we druk aan het tekenen voor de kaasmakerij. Hoe willen we het maken, 
wat is handig en hoe zorgen we dat 
het aanzien van het erf iets meer 
uitstraling krijgt. Leuk om te doen en 
het zorgt er ook voor dat we 
voldoende tijd hebben om alle 
plannen te laten bezinken en niet te 
overhaast te beginnen. Op papier is 
het nog makkelijk om dingen aan te 
passen. Daadwerkelijk gebouwd 
wordt het al ingewikkelder natuurlijk.  
We denken dat we voor de bouw van 
de kaasmakerij misschien nog een 
deel gebruik kunnen maken van 
Europese subsidies. Komende 
maanden willen we gebruiken om uit 
te zoeken wat de mogelijkheden zijn.  
 

Nieuwsbrief 1, Februari 2018 

De eerste schets voor de kaasmakerij. Eén van de schuren hier op het erf gaan 
we hiervoor herinrichten. De voorkant maken we in Roemeense stijl van hout om 
zo een wat vriendelijker aanzicht te hebben dan al het beton wat de 
communisten hebben gebruikt. In een volgende nieuwsbrief zullen we jullie meer 
laten zien over de inrichting en onze ideeën daarbij.  



 

Halverwege december vorig jaar zijn we heel kleinschalig begonnen om melk en eigen 
gemaakt yoghurt te verkopen in de stad. Inmiddels hebben we een aantal vaste klanten en 
rijden we iedere vrijdag 
met een stuk of 20 
potten yoghurt en 30 
flessen melk naar 
Suceava toe. We hopen 
zo alvast een 
klantenkring en wat 
bekendheid op te 
bouwen. Wanneer we 
gaan beginnen met kaas-
maken, kennen mensen 
ons en onze producten al 
en zullen we makkelijker 
van start kunnen gaan 
met de verkoop van onze 
kaas.  

 
Tot zover onze eerste nieuwsbrief. We hopen jullie op deze manier regelmatig van nieuws te 
voorzien. Heb je vragen of zou je graag willen dat we over een bepaald onderwerp wat 
schrijven in de volgende nieuwsbrief, laat het ons alsjeblieft weten. Dit kan via de mail, onze 
website of via facebook.  
Op onze website schrijft Maaike (bijna) maandelijks een blog over ons leven in Roemenie. Je 
kan je op de blog abonneren zodat je een mail krijgt wanneer er een nieuwe blog 
verschenen is.  
 
Groeten uit een winters Roemenië, 
Hans en Maaike 

Contact met ons opnemen?  
boerenopgodsakker@outlook.com 

www.boerenopgodsakker.nl 
Tel. 0040 7 35 86 74 56 

Facebook: boerenopgodsakker 
- Voorleven - Opleiden - Uitstralen- 
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